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Viquimarató 2019

Viquimarató 2019

El 9 de març hi haurà una nova edició de la Viquimarató sobre
dones de Palafrugell a l’Arxiu Municipal, de les 10 a les 13
hores.

Algunes dades

En aquesta ocasió s’elaboraran articles sobre dones del teixit
comercial i empresarial de Palafrugell, d’abans i d’ara. Les
persones que hi vulguin participar només han de reservar lloc
trucant a l’Arxiu (972307854).

Novetats a la
biblioteca de l’AMP

L’activitat està organitzada per Espai Dona, Amical Wikimedia i
l’AMP, i en aquesta ocasió es compta amb la col·laboració de
l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
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Algunes dades

Novetats a la biblioteca de l’AMP

Durant l’any 2018 la docu- Amb referències a Palafrugell i/o imatges i informacions
mentació de l’Arxiu al procedents de l’AMP:
web municipal i al de la
Generalitat de Catalunya ♦ Begur. Calendari 2019.
ha rebut 28.789 visites ♦ Dalí. A Sabater con un abrazon en el Quin Elisabet. 1998.
(una mitjana de 78 diàries). ♦ De Maifrèn a Dalí. Cadaqués univers
d’artistes. Fons del Museu de
Les pàgines vistes han
Cadaqués. 2018.
estat 186.031.
De manera individualitza- ♦ Emili Massanas i Burcet. La
fotografia a les comarques gironines
da el personal de l’AMP ha
(1850-1991). 2017.
atès 1.204 consultes, i
s’han consultat 4.816 ♦ Frederic Sirés Puig. Compositors
gironins, vol. VI (CD). Cobla ciutat
documents. S’ha comptabide Girona. 2018.
litzat 263 usuaris del
servei de visites concerta- ♦ Iribarren, Concepció. Josep Pella i
Forgas i la seva época. 2018.
des i tallers als centre
escolars. A més de docu- ♦ Memorial de las españolas deportadas a Ravensbrück. 2012. Inclou
mentació digital, s’ha rebut
informació sobre Laura Gallart Marquès (Laura Kerwich).
474 capses de documentació en suport paper (66,36 ♦ Muntada, Ramon. Presencia de la orden de caballería del
Santo Sepulcro de Jerusalén en la diócesis de Girona. 2018.
metres lineals) i 491 cintes
d’àudio de les oficines mu- ♦ Pagès Jordà, Vicenç. “Josep Martinell, l’amic de Pla”. Revista
de Girona, novembre-desembre 2018.
nicipals, i 152 ingressos de
fons i documents externs. ♦ Pagès Jordà, Vicenç. Clàssics revisitats. 2018. Inclou Josep Pla,
Àngel Ferran, Miquel Torroella i Plaja,
M. Assumpció Soler, Josep Martí Clarà
Consultes de documents de l'AMP
“Bepes” i Josep Martinell.
al web municipal
♦ Palafrugell. Calendari 2019.
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Visites

Hemeroteca: Revista de Girona,
“La indústria musical” novembredesembre 2018; “Els efectes del canvi
climàtic”, gener-febrer 2019. Es Còdol,
desembre 2018. Revista del Baix Empordà, “Les Gavarres, paisatge i cultura”,
desembre 2018. Gavarres, “Vi de la
terra”, tardor-hivern 2018. La Torre
Ferrera, desembre 2018.
♦

14000

Planes

Exposició sobre cooperatives
Fins al 3 de març
podem visitar al
Museu del suro
l’exposició Les
cooperatives de
consum
en
territori surer.
Inclou documentació procedent
de l'AMP, del
fons
de
la
cooperativa L'Econòmica palafrugellenca i de l'Ajuntament
de Palafrugell, i de les col·leccions Antoni Deulofeu Montal,
Josefina Manich Llaona, família Vigas Bonany, família
Bruguera Martí, i família Solés Plaja.

Publicacions en línia
Ja podem consultar en línia
el catàleg de l'exposició del
fotògraf local de la Biennal
de Fotografia Xavier
Miserachs 2018: Jaume
Ferrer Massanet. La memòria
de la imatge. Col·lecció
Fotografia local núm. 6.

Activitats
L’AMP ha participat en les activitats formatives adreçades
al personal de l’Ajuntament amb un curs sobre gestió de
les imatges digitals (21 de gener). Ha col·laborat en
l’elaboració de nous continguts de l’aplicació de
l’Ajuntament (informació sobre elements patrimonials).
I organitza amb la Biblioteca dues activitats: sobre
l’escriptor Josep Martí Clarà Bepes (1 de març, 19 h.) i
sobre genealogia (22 de març, 19’30 h.), a la sala
I a la secció de premsa
polivalent de la Biblioteca.
local s’ha incorporat els
exemplars de l’any 2018
Descripció de fons
del butlletí municipal Can
Ja estan disponibles al web municipal
Bech i el Butlletí de l’Arxiu,
les descripcions del fons Plaja (1351les revistes de les escoles i
1850), amb el catàleg dels seus 33
p e r g a m i n s ( 1 3 5 1 - 1 6 3 8 ) ; d e instituts de Palafrugell, la
revista Es Còdol (Calella), el
l’Acadèmia Planas (1880-1978); de la
llibre de la Festa Major de
Cambra Agrària Local (1941-1994);
Llofriu, i la Revista de Palafrude la Delegación Sindical Comarcal
gell (en aquest cas els
(1944-1974); i l’actualització del fons
exemplars de l’any 2017).
Paco Dalmau (1862-2018).

Nous ingressos de fons i documents
Fons Paco Boera Corbera
(1928-1983), cedit per Albert
Juanola Boera.
♦

Noves incorporacions de
documents al fons Paco
Dalmau.
♦

Manuscrits i documents
solts (segle XX): Eduard Bofill.
♦

Dietari de Paco Boera de l’estada
a la presó de Santander
(1941-1943).

Redacció: M. Concepció Saurí
Realització: Xavier Pareras
Arxiu Municipal de Palafrugell
Servei de Gestió Documental
i Arxiu
Plaça de l’Església, 8
Edifici Can Rosés
17200 Palafrugell
Telèfon 972307854
arxiu@palafrugell.cat
www.palafrugell.cat
Horari: de dimarts a
dissabte de 9.00 a 14.00 h.
divendres tarda, de 15 de
setembre a 15 de juny, de
16.00 a 19.00 h.
Visites: primers dissabtes
de mes de 10.00 a 11.00 h.
I visites concertades per a
grups (reserva telefònica).
Visita virtual al web
municipal.
L’Arxiu al
Facebook !

♦

Fotografies i audiovisuals (Segles
Bruguera Martí, Antònia Ferrer.

XIX-XX): família

♦

Programes i cartells (segle XX): Associació Cultural i
Sardanista, Lluís Medir, Eduard Gich.

♦

Reproducció d’imatges i altres documents (segles XIXXX): Seger Jan Depoorter, Montse Miró, Elisa Bisbe, Albert
Juanola.

♦

Hemeroteca i publicacions: Rosa M. Masana, Diputació de
Girona, escoles Barceló i Matas, Pi Verd i Prats de la
Carrera, Albert Tané, Eduard Sabater, Amics de
Ravensbrück, l’Ateneu de Palafrugell, Club Vela Calella,
Penya Barcelonista de Palafrugell, Llibre Viu.

Camp d'en Prats i
l'edifici de la Mutual
Corchera, 1934c.
Col. Seger Jan
Depoorter

